
  

 

VOORWOORD 

Na enige tijd hier weer een nieuwsbrief met de gebeurtenissen van de afgelopen tijd  

 

BRONS OP EK BIATLON U21 

Op de Europese Kampioenschappen in Desio (Italië) van 7 t/m 10 april hebben Marius Kroonen en 

Joris van ’t Zelfden brons gehaald. Aan het toernooi deden 9 koppels mee waarbij 1 van de spelers de 

discipline driebanden op zich nam en de ander de discipline 5 pins. Voor Nederland speelde Joris het 

driebanden en Marius het 5 pins. Zij werden knap 2e in een poule van 5 waardoor ze zich plaatste 

voor de halve finale. Hierin was Denemarken iets te sterk, waarna de Denen ook de titel voor zich 

opeisten. Maar zeker een geweldige prestatie van Marius en Joris. 

      

 

NEDERLAND WINT 1 WEDSTRIJD OP EEN EK OOIT 

Van 12 t/m 15 mei werd er in Hall-Tirol (Oostenrijk) het Europees Kampioenschap gehouden voor 

landenteams. Voor Nederland kwamen uit, Ernst-Jan Driessen, Marco Wolfs, Ernst Driessen en Tom 

Penrose. In een poule ingedeeld met Frankrijk, Spanje en Zwitserland 2 was het van tevoren wel 

duidelijk dat de kans om de kwartfinale te halen een hele zware zou zijn. Na een 5-0 nederlaag tegen 

Frankrijk werd er vervolgens wel met 4-1 van Spanje gewonnen. Dit betekende tevens de allereerste 

wedstrijd die de Nederlandse ploeg wint op een Internationaal evenement. De laatste poulewedstrijd 

tegen Zwitserland wisten ze het wel nog tot een relay te trekken, maar uiteindelijk bleken ook de 

Zwitsers een maatje te groot, eindstand 4-1. Toch een zeer verdienstelijk resultaat. 



 

 

EK clubteams te Roeselaere 

Van 2 t/m 5 juni werd in Roeselaere (Belgie) het EK voor clubteams gehouden. Vanuit Nederland 

heeft de familie Driessen(Ernst-Jan, Ernst en Jeroen) samen met Brian Jalving en Marius Kroonen een 

team gevormd. Zij zaten in de poule bij Rouen(FR) DOS Roeselaere(BE) en SKD(DK). Hoewel er 

verschillende partijen heel kort eindigen werd helaas iedere wedstrijd met 5-0 verloren. 

 

 

EK en WK 

Het WK in Calangianus(IT) dat gepland stond in maart, is verplaatst naar september. Het EK voor 

landenteams staat momenteel nog gepland van 12 t/m 15 mei in Oostenrijk. Van 2 t/m 5 juni staat 

het EK voor clubteams gepland te Roeselare(BE). Van 4 t/m 7 augustus wordt in Randers 

(Denemarken) het EK 5 pins individueel gehouden. Voor Nederland doen er mee, Ernst-Jan Driessen, 

Ernst Driessen, Tom Penrose en Marius Kroonen. Van 20 t/m 25 september wordt het WK 5 pins 

individueel gespeeld in Calangianus (Italië).  



 

Biatlon toernooi te Sittard 

 

 

Op Pinkstermaandag organiseerde de Biljartacademie te Sittard een Biatlon toernooi. Met 24 

deelnemers aan de start met gevestigde namen als Jacques de Beurs(3e NK 2022) Marco Wolfs (2e NK 

2019) Wilco Meusen (3e NK 2019), maar ook nieuwe namen als Rene Snijders, Etoes Siahaya en Dave 

Kengen.  

    

 

Eerst speelde iedereen 3 poulewedstrijden waarna 8 spelers zich plaatste voor de kwartfinale. Daarin 

kwam al direct een kraker tussen Wilco en Marco, waarin Marco het sterkst bleek. In de halve finales 

bestonden uit Jacques de Beurs tegen Rene Snijders en Rob Buijs tegen Marco Wolfs. Jacques de 

Beurs was met een geweldige 10 score op het eind net iets sterker dan Rene waardoor hij de finale 

haalde. Marco liet mede door ijzersterk driebandenspel Rob volledig kansloos. In de troostfinale was 

de koek op bij Rene en wist Rob  de 3e plaats te bemachtigen. Ook in de finale was het 

driebandenspel van Marco goed verzorgd waardoor het bijna een onmogelijke opgave werd voor 

Jacques om de partij nog om te draaien. Marco werd daardoor de winnaar van het toernooi. Yvette 

Janssen behaalde de 1e plaats bij de dames. 

 



OVERIG NIEUWS 

Wist u dat Ernst-Jan Driessen en Marco Wolfs een online dubbeltoernooi 5 pins gewonnen hebben 

via Mywebsport. En dat Ernst-Jan eindwinnaar is geworden van het hele seizoen. 

 

 

Commissieleden gezocht 

Via deze weg wil ik namens de commissie vragen of er mensen geïnteresseerd zijn om plaats te 

nemen in de Wedstrijd Commissie 5 Pins. Indien u geïnteresseerd bent kunt u uitsluitend via de mail 

wolfsmmg@gmail.com u hiervoor aanmelden. 

 

Met sportieve groet, 

Marco Wolfs   

Secretaris WC5P 

13-07-2022 
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